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PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przyszkolnych boisk sportowych oraz urządzenie placu 
zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 433, 
obejmująca: 

- wymiana rur drenarskich, 

- wykonanie podbudów, 

- wymianę obramowania z obrzeży betonowych, 

- wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej, 

- wymianę ogrodzenia, 

- montaż urządzeń sportowych (bramki, tablice do koszykówki, słupki do siatkówki), 

- wykonanie nawierzchni trawiastej dla potrzeb placu zabaw, 

- montaż urządzeń placu zabaw, 

- wymianę nawierzchni chodników, 

- demontaż piaskownic betonowych, 

- remont schodów terenowych. 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Podstawowym przeznaczeniem terenu działki, na której planowane jest zamierzenie 
inwestycyjne, zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Rymanów Zdrój, to park leśny o funkcji rekreacyjno – wypoczynkowej. 

Na terenie działki znajdują się budynki wchodzące w skład kompleksu sanatoryjnego 
Uzdrowiska Rymanów S.A. wraz z urządzeniami i obiektami towarzyszącymi tj.: sieciami 
i przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieciami wodociągowymi, sieciami 
elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i gazowymi oraz drogami. 

Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym to ogrodzone place służące rekreacji posiadające  
nawierzchnię z mączki bazaltowej, która jest zniszczona, nierówna 
i uciążliwa w użytkowaniu (unoszący się kurz i pył). 

Ogrodzenie placu stanowi siatka pleciona rozpięta na słupach stalowych o wys. ok. 3,3m 
i 1,5m (od strony północno-wschodniej). Siatka ogrodzeniowa jest w złym stanie technicznym 
natomiast słupy wymagają wykonania nowych powłok malarskich zabezpieczających przed 
korozją. 

Obecnie odwodnienie placu realizowane jest za pomocą powierzchniowych cieków 
betonowych i drenażu. 

Komunikacja realizowana jest chodnikami z płyt betonowych 50x50x7cm, betonowymi 
schodami terenowymi i drogą betonową. Chodniki i schody wymagają remontu. 

INNE 

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie planowanej 
inwestycji. 

Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

Inwestycja nie zagraża środowisku naturalnemu oraz higienie i zdrowiu użytkowników 
projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

Obiekt budowlany nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wyznaczonego 
w jego otoczeniu na podstawie przepisów odrębnych (Dz.U. nr 179 z 2002r. poz. 1490). 

Oddziaływanie obiektu nie wykracza poza granice swojej działki. 

Projekt nie podlega uzgodnieniu pod względem ochrony przeciwpożarowej. 



OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 

1. DANE OGOLNE. 

Charakterystyka obiektu. 

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 40,3x19,5m, zlokalizowane jest na działce 
o numerze ewid. 433 w miejscowości Rymanów Zdrój, gm. Rymanów, powiat krośnieński. 

Boisko służyć ma do rekreacyjnej gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę. 

Powierzchnia boiska - ok. 786m2. 

Wymiary pola do gry o nawierzchni z trawy syntetycznej - 39,7x19m. 

Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej - 754,3m2 

Wymiary boiska do piłki nożnej wyznaczonego liniami (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) - 
37,5x18m. 
Wymiary boiska do siatkówki wyznaczonego liniami (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) – 
18,0x9,0m. 
Wymiary boiska do koszykówki wyznaczonego liniami (kolor do uzgodnienia z Inwestorem) – 
28,0x15,0m. 

Płyta boiska ogrodzona jest siatką stalową ocynkowaną powlekaną na słupkach stalowych 
malowanych farbą ftalową i wysokości ok. 3,3m i 1,5m. 

Nawierzchnie stanowi trawa syntetyczna wysokości 20mm wykonana z włókien 
polipropylenowych. 

Przestrzenie pomiędzy sztuczną trawą wypełniona piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 
0,2÷0,8mm. 

Na płycie boiska wyprofilowano spadek od środka 5‰ – od osi boiska. 

2. SZCZEGOŁOWE INFORMACJE TECHNICZNE. 

Dane techniczne. 

Powierzchnia boiska ok. 786m2. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe 

- demontaż siatki ogrodzeniowej, 

- demontaż słupków ogrodzeniowych o wysokości 1,5m, na połowie długości boiska, 

- rozbiórka piaskownic betonowych i innych elementów wyposażenia rekreacyjnego, 

- rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50x7cm. 

Prace ziemne 

- usunięcie istniejącej nawierzchni z mączki bazaltowej, korytowanie pod warstwy 
konstrukcyjne, 

- profilowanie pod warstwy konstrukcyjne boiska, 

- korytowanie i profilowanie pod warstwy konstrukcyjne chodników, 

- wykonanie rowków pod ławy betonowe obrzeży, 

- wykopy pod fundamenty dla bramek, słupków do siatkówki, konstrukcji wsporczych dla 
tablic do koszykówki, słupków ogrodzeniowych. 

Odwodnienie płyty boiska 

Należy wymienić istniejące rury kd80PCW na rury drenarskie o średnicy 80cm. 

Ogrodzenie: 

Należy przeprowadzić remont istniejących słupów ogrodzeniowych o wys. ok. 3,3m, bramy z 
furtką polegający na: 

- wypiaskowaniu elementów stalowych, 



- prostowaniu, uzupełnieniu, wymianie uszkodzonych bądź skorodowanych elementów, 

- min. dwukrotne malowaniu farbami antykorozyjnymi. 

Istniejącą siatkę ogrodzeniową oraz siatkę stanowiącą wypełnienie bramy i furtki należy 
wymienić na siatkę plecioną stalową ocynkowaną powlekaną o oczku min. 40/40mm, 
grubości drutu min. 3,5mm (2,5mm), min. rozstaw linek ściągowych - 0,5m. Każdy słupek 
należy zwieńczyć kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. 

Ogrodzenie o wys. 1,5m (od strony północno-wschodniej) należy, wymienić na ogrodzenie o 
wys. ok. 3,3m – rura średnicy min. Ø60/2mm. Ogrodzenie od strony północno-wschodniej 
należy uzupełnić o furtkę. 

Kolor ogrodzenia do uzgodnienia z Inwestorem. 

Roboty towarzyszące: 

Teren wokół płyty boiska okrawężnikować za pomocą obrzeża betonowego 8x30cm 
ułożonego na ławie betonowej z betonu B-15. 

Istniejące ciągi komunikacyjne, schody terenowe i miejsca po zdemontowanych 
piaskownicach wyłożyć kostką brukową betonową gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej na 
podbudowie z kruszywa łamanego gr. 20cm, z okrawężnikowaniem za pomocą obrzeży 
betonowych 8x30cm na ławie betonowej z betonu B-15, a od strony skarpy (od strony 
północno-wschodniej) ściekiem betonowym prefabrykowanym na ławie betonowej z betonu 
B-15. 

Balustradę schodów terenowym należy wypiaskować i min. dwukrotnie malować farbami 
antykorozyjnymi. 

Konstrukcja płyty boiska: 

- zagęszczona warstwa filtracyjna – piasek, pospółka, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm, 

- warstwa nośna z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie (frakcja 4÷40mm), 
gr. warstwy po zagęszczeniu15cm; 

- warstwa wyrównawcza, kruszywo kamienne (frakcja 0÷6mm) gr. warstwy 5cm; 

Nawierzchnia – trawa syntetyczna 

- wysokość włókna: 20mm, 

- rodzaj włókna: polipropylen odporny na UV, 

- gęstość włókien: min. 18500 włók./m2, 

- waga: min. 8500 Dtex, 

- uzupełnienie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2÷0,8mm, 

Podano minimalne wygania dotyczące nawierzchni (trawy syntetycznej). 

Przekrój poprzeczny przez płytę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 
 
 
 

1. trawa syntetyczna: 20 mm 
 

2. w-wa z kruszywa łamanego, gr. 5cm, frakcja 0÷6mm 

3. w-wa z kruszywa łamanego, stabiliz. mech., gr. 15cm, frakcja 4÷40mm 

4. w-wa filtracyjna z piasku, pospółki, zagęszczona mech., gr. 10cm 

 

 



Wyposażenie boiska 

- bramka aluminiowa 3 x 2m z siatkami i z tulejami montażowymi - 2szt. 

- słupki do siatkówki z tulejami montażowymi, wolnostojące, uniwersalne, posiadające 
regulację wysokości zawieszenia siatki, wykonane z lakierowanych rur aluminiowych - 
2szt., 

- pokrywa tulei - 2 szt., 

- siatka – 1szt. 

- stojak jednosłupowy do tablicy do koszykówki o długości wysięgnika 1,6m, z tuleją 
montażową - 2szt., 

- tablice do koszykówki wykonane ze sklejki wodoodpornej grubości 18mm, o wymiarach 
1,8 x 1,05m - 2szt., 

- kosz uchylny sprężynowy z siatką - 2szt. 

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW 

1. DANE OGOLNE. 

Charakterystyka obiektu. 

Plac zabaw o wymiarach ok. 24,3 x 21,3 (24,0)m, zlokalizowany jest na działce 
o numerze ewid. 433 w miejscowości Rymanów Zdrój, gm. Rymanów, powiat krośnieński. 

Powierzchnia placu zabaw - ok. 550m2. 

Plac zabaw ogrodzony siatką stalową ocynkowaną powlekaną na słupkach stalowych 

malowanych farbą ftalową i wysokości ok. 3,3m. 

Nawierzchnie stanowi trawa naturalna. 

2. SZCZEGOŁOWE INFORMACJE TECHNICZNE. 

Dane techniczne. 

Powierzchnia placu zabaw ok. 550m2. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe 

- demontaż siatki ogrodzeniowej, 

- demontaż konstrukcji wsporczych tablic do koszykówki i słupków do siatkówki, 

- rozbiórka fundamentów betonowych słupków. 

Prace ziemne 

- usunięcie istniejącej nawierzchni z mączki bazaltowej, korytowanie pod warstwy 
konstrukcyjne, 

- profilowanie pod warstwy konstrukcyjne boiska. 

Odwodnienie płyty boiska 

Należy wymienić istniejące rury kd80PCW ułożone w płycie placu zabaw na rury drenarskie 
o średnicy 80cm. 

Ogrodzenie: 

Należy przeprowadzić remont istniejących słupów ogrodzeniowych, bramy z furtką 
polegający na: 

- wypiaskowaniu elementów stalowych, 

- prostowaniu, uzupełnieniu, wymianie uszkodzonych bądź skorodowanych elementów, 

- min. dwukrotne malowaniu farbami antykorozyjnymi. 



Istniejącą siatkę ogrodzeniową oraz siatkę stanowiącą wypełnienie bramy i furtki należy 
wymienić na siatkę plecioną stalową ocynkowaną powlekaną, min. rozstaw linek ściągowych 
- 0,5m. Każdy słupek należy zwieńczyć kapturkiem z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. 

Kolor ogrodzenia do uzgodnienia z Inwestorem. 

Roboty towarzyszące: 

Należy oczyścić istniejącą opaskę betonową, ścieki betonowe  

Nawierzchnię betonową dojazdu oczyścić, uzupełnić ubytki, a następnie malować farbą 
antypoślizgową np. Suregrip 

Nawierzchnia z trawy naturalnej: 

- warstwa trawy naturalnej gatunku odpornego na intensywnie eksploatowanie i 
przeznaczonego do miejsc zacienionych, 

- warstwa nośna trawnika o miąższości śr. 10cm (ziemia urodzajna próchnicza – humusu i 
wypłukanego piasku), 

- podkład piaskowy zagęszczony mechanicznie gr. ok. 3cm (piasek średnioziarnisty), 

- warstwa nośna z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie o gr. warstwy po 
zagęszczeniu15cm. 

Wyposażenie placu zabaw: 

- zestaw składający się z dwóch wieży z dachem dwuspadowym, dwóch wież wysokich z 
dachem czterospadowym, trzema podestami łączący z poręczami, podestem łączącym 
niskim z poręczami, trapem wejściowy niskim, czterema trapami pośrednimi skośnymi, 
drabiną wejściową, dwoma tunelami, dwoma zjeżdżalniami dużymi, zjeżdżalnią małą, 
kratownicą, drabiną poziomą, dwoma grami „kółko i krzyżyk”, belką balansującą, rurą 
strażacką np. Aktiv Zestaw 12 ŚREDNIAK, 

- zjazd na linie typu „tyrolka” o dł min. 18m, 

- karuzela tarczowa z siedziskami o średnicy min 1,5m np. CROQUET Hyzio A, 

- domek z ławeczką z tablicą do rysowania np. CROQUET Domek 3, 

- stolik z ławkami szachy-chińczyk, 

- piaskownica z ławeczkami pełniącymi funkcję zamknięcia np. COMES Biedronka 
(zamykana), 

- huśtawka podwójna z belką metalową, 

- tablica do rysowania o wym. min. 0,8x1,4m 

- sześciokąt sprawnościowy wielofunkcyjny np. NOVUM Place zabaw 

- huśtawka wagowa 


